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Online enquête over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
De Europese Commissie organiseert een online
enquête waarin je je mening kan geven over
het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA is een
eigen verklaring over de financiële toestand, de
bekwaamheden en de geschiktheid van
ondernemingen voor een overheidsopdracht.
Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als
voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste
voorwaarden van overheidsopdrachten in de
hele EU wordt voldaan.
Met deze enquête wil de Europese Commissie
nagaan in welke mate ondernemingen en
aanbestedende overheden tevreden zijn over

de UEA-service(s) die zij gebruiken. Je
deelname is belangrijk omdat de resultaten
van deze enqûete zullen worden gebruikt voor
de verdere ontwikkeling en verbetering van het
UEA.
De enquête is enkel beschikbaar in het Engels,
maar kan via automatische vertaling ook in
andere talen worden weergegeven.
Het invullen van de enquête neemt slechts
enkele minuten in beslag. Alle gegevens
worden anoniem verwerkt.
Deelnemen kan tot 15 september 2019 via
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESPDsatisfaction-survey

Richtlijn 2019/1161/EU verplicht aanbestedende overheden om bepaalde
minimumcijfers te halen bij hun overheidsopdrachten houdende de aankoop
van ‘schone’ bedrijfsvoertuigen
Op basis van de Europese Richtlijn 2009/33
“Schone en Energiezuinige wegvoertuigen” zijn
aanbestedende overheden verplicht om bij hun
aankoop van wegvoertuigen rekening te
houden met energieverbruik, CO2-emissies en
verontreinigende emissies. Uit een evaluatie in
2015 van richtlijn 2009/33/EG kwam tot uiting
dat die richtlijn niet het gewenste effect had:
het toepassingsgebied was te beperkt, er was
geen duidelijke definitie van ‘schone
wegvoertuigen’, sommige bepalingen waren te
complex, andere onvoldoende gespecificeerd.
Met richtlijn 2019/1161/EU van 20 juni 2019 tot
wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de
bevordering van schone en energiezuinige
wegvoertuigen (Pb.L 12 juli 2019) worden deze
problemen aangepakt. Deze richtlijn verplicht

Tabel fraudegevoelige sectoren
Een tabel om de fraudegevoelige sectoren
makkelijker te identificeren is nu beschikbaar
via volgende link:
https://www.publicprocurement.be/nl/docume
nten/opdrachten-voor-werken-en-diensteneen-fraudegevoelige-sector
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Europa aanbestedende overheden,
overheidsbedrijven en overheidsdiensten om
bepaalde minimumcijfers te halen bij hun
overheidsopdrachten voor het verwerven van
schone bedrijfsvoertuigen.
België moet zorgen dat minstens 38,5% van
alle aan te besteden lichte bedrijfsvoertuigen
‘schoon’ of ‘energiezuinig’ is, zowel in de
eerste referentieperiode (van 2 augustus 2021
tot en met 31 december 2025) als in de tweede
(van 1 januari 2026 tot en met 31 december
2030). Voor vrachtwagens (categorieën N2 en
N3) is dat minimum vastgelegd op 10% in de
eerste referentieperiode en 15% in de tweede.
Voor bussen (categorie M3) gaat het om
respectievelijk 45% en 65%.

Omtrent de omzendbrieven en gidsen "sociale
dumping" zie volgende linken:
In de klassieke sectoren:
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/
gids-strijd-tegen-sociale-dumping-het-kader-vanoverheidsopdrachten-en

In de speciale sectoren:
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/
gids-omtrent-de-strijd-tegen-sociale-dumping-hetkader-van-overheidsopdrachten-de
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Verwijlinteresten overheidsopdrachten
Voor het tweede semester 2019 bedraagt de
interestvoet die van toepassing is in geval van

betalingsachterstand bij (o.a.)
overheidsopdrachten 8 % (BS 18 juli 2019).

Mededeling van de Europese Commissie van 24 juli 2019 - Richtsnoeren
voor de deelname van inschrijvers en goederen uit derde landen aan de
aanbestedingsmarkt van de EU
De totstandkoming van een interne markt voor
overheidsopdrachten is een van de
belangrijkste verworvenheden van de
eengemaakte markt. De bekendmaking van
aanbestedingen in de hele EU garandeert
transparantie en creëert kansen voor bedrijven
binnen de Unie. Met een betere uitvoering van
de regels in het geval van buitenlandse
inschrijvers – i.e. inschrijvers van buiten de
Europese Unie – wordt er gestreefd naar het
waarborgen van de hoogste kwaliteitsnormen
in alle fasen van het proces, naar rendement en
duurzaamheid van de projecten en naar gelijke
spelregels voor EU-bedrijven en niet-EUbedrijven die deelnemen aan
inschrijvingsprocedures.

Daarvoor heeft de Commissie het op zich
genomen om een leidraad ter beschikking te
stellen betrekking hebbende op het het
rechtskader over de deelname van
buitenlandse inschrijvers en goederen aan de
EU-inkoopmarkt, met inachtneming van de EUregels en de internationale regels inzake
aanbestedingen, met inbegrip van abnormaal
lage inschrijvingen, alsmede eerbiediging van
de beveiliging, arbeids- en milieunormen.
Dit is nu geschiedt met de Mededeling van de
Europese Commissie van 24 juli 2019
“Richtsnoeren voor de deelname van
inschrijvers en goederen uit derde landen aan
de aanbestedingsmarkt van de EU” (referentie:
C(2019) 5494 final) (Publicatieblad van de
Europese Unie, C 271, 13 augustus 2019),

Mededeling aan de Vlaamse Regering van 10 mei 2019 – Richtlijnen voor
stipte betalingen bij overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten vormen een belangrijk
deel van de economie en een groot aantal
ondernemingen, inclusief KMO’s, levert
prestaties aan overheden. Stipte betalingen
voor deze prestaties zijn belangrijk voor de
liquiditeit en het financieel beheer van
ondernemingen. Dit is in het bijzonder van
belang voor kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO’s) die vaak sterker
getroffen worden door laattijdige betalingen.
De mededeling van de Minister-president van
de Vlaamse regering en van de Vlaams
minister van Begroting, Financiën en Energie
aan de Vlaamse regering van 10 mei 2019
(referentie: VR 2019 1005 MED.0208/1BIS)
formuleert daarom enkele richtlijnen voor
stipte betalingen bij overheidsopdrachten van
de Vlaamse overheid.
Deze richtlijnen zijn de volgende:
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-

alle entiteiten van de Vlaamse overheid
verhogen hun inspanningen voor de
digitalisering van het facturatieproces. Ze
nemen initiatief om hun opdrachtnemers
te stimuleren tot elektronische facturatie
(zie de initiatieven op
https://overheid.vlaanderen.be/einvoicing-entiteiten-vo) en wijzen op de
snellere betaling bij e-facturatie;

-

Voor opdrachten waarbij de uit te voeren
prestaties en hoeveelheden bij het
plaatsen reeds volledig vastliggen en het
om niet-complexe prestaties gaat, wordt
geen verificatietermijn toegepast. De
aanbesteder ontvangt onmiddellijk de
factuur, gaat na of het gevorderde bedrag
voor betaling kan worden aanvaard en
betaalt van zodra het volledige
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goedkeuringsproces (inhoudelijke,
budgettaire en boekhoudkundige) van de
factuur is doorlopen.
-

bij opdrachten met een verificatietermijn
gebeurt de verificatie binnen een termijn
van maximaal 30 dagen vanaf de
ontvangst van de schuldvordering of de
ontvangst van de levering of de dienst.
Hierbij is het belangrijk dat de entiteiten
de verificatietermijn van de werken,
leveringen of diensten opvolgen
(registreren van aanvang en einde). Voor
de entiteiten die gebruik maken van
eDelta Enterprise Edition wordt dit
automatisch bijgehouden. De entiteiten

betalen onmiddellijk nadat het volledige
goedkeuringsproces (inhoudelijke,
budgettaire en boekhoudkundige) van de
factuur is doorlopen.
-

Alle entiteiten én alle financiële systemen
van de Vlaamse overheid rapporteren
over het percentage tijdig betaalde
facturen. De rapportering over het
betaalgedrag van de Vlaamse overheid
maakt een vergelijking van het percentage
tijdig betaalde facturen bij de entiteiten
mogelijk. De richtlijnen van deze
mededeling zullen in 2021 geëvalueerd
worden.

Tijdelijke handelsvennootschap wordt tijdelijke maatschap
Ingevolge de invoering van het WeTBOek van
vennootschappen en verenigingen (‘WVV’)
wordt de tijdelijke handelsvennootschap (THV)
vanaf 1 mei 2019 vervangen door de
maatschap. Deze maatschap krijgt het karakter
van een tijdelijke maatschap indien deze
vennootschap slechts voor een welbepaald
project wordt opgericht. Schuldeisers wier
schuldvordering voortvloeit uit de activiteit van
de maatschap kunnen hun verhaal uitoefenen
op het volledige maatschapsvermogen. De
vennoten zijn t.a.v. deze schuldeisers
persoonlijk en hoofdelijk gehouden met hun
eigen vermogen. Het is daarbij niet

noodzakelijk dat deze schuldeisers met één of
meerdere vennoten in de maatschap hebben
gehandeld. Ook de schuldeiser die louter over
een buitencontractuele schuldvordering t.a.v.
de maatschap beschikt, kan derhalve voortaan
uitdrukkelijk elk van de vennoten voor zijn
gehele schade aanspreken.
Op de tijdelijke maatschappen, die vanaf 1 mei
2019 worden opgericht, is het WVV
onmiddellijk van toepassing. De reeds
bestaande tijdelijke handelsvennootschappen
hebben tot 1 januari 2020 tijd om zich
desgevallend aan deze wettelijke
uitbreiding/verduidelijking aan te passen.

Mededinging en transparantie bij transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten:
Vlaamse Omzendbrief KB/ABB 2019/3 (BS 14 januari 2019)
De Vlaamse Omzendbrief KB/ABB 2019/3 bevat
richtlijnen over de procedure die de Vlaamse
lokale en provinciale besturen en de besturen
van de erkende erediensten moeten volgen bij
het beheer van en de beschikking over hun
onroerend patrimonium (verkoop, een
aankoop, een ruil, een recht van opstal, een
erfpacht, een verhuur, een huur of een
concessie).
Het bestuur heeft een geldig en recent
schattingsverslag nodig voor de objectieve
waardebepaling van de onroerende transacties.
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Voor onroerende transacties moet de markt
geraadpleegd worden. De procedure moet met
voldoende openbaarheid en transparantie
verlopen. Het bestuur moet voldoende en
gepaste publiciteit voeren om de mogelijk
geïnteresseerden te bereiken. Onderhandse
verkopen met voldoende publiciteit,
transparantie en mededinging beantwoorden
aan voormelde criteria. Dat geldt ook voor de
notariële openbare verkopen. Alleen om
redenen van algemeen belang kan worden
aanvaard dat de transactie zonder concurrentie
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verloopt. Het bestuur moet dat voldoende
motiveren.
Als het algemeen bestuurlijk toezicht,
ambtshalve of na een klacht, wordt

uitgeoefend, moeten de besturen het dossier
bezorgen aan de toezichthoudende overheid.
Het dossier bevat de stukken die aantonen hoe
de procedure is verlopen.

Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en
gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector voor
werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen
betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de
bouwsector (BS 26 juni 2019)
De wet van 9 mei 2019 betreffende de
verplichte verzekering van de burgerlijke
beroepsaansprakelijkheid van architecten,
landmeters-experten, veiligheids- en
gezondheidscoördinatoren en andere
dienstverleners in de bouwsector is het tweede
luik van een belangrijke hervorming
betreffende de verzekering in de bouwsector.
Een eerste wet, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en in werking getreden op 1 juli
2018, legt de aannemers en de architecten en
de beroepen waarop de tienjarige
aansprakelijkheid betrekking heeft (bv.:
studiebureaus inzake stabiliteit) op om hun
tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren
(stabiliteit, soliditeit, waterdichtheid) wanneer
zij woningen bouwen of renoveren (met
stedenbouwkundige vergunning).
De wet van 9 mei 2019, die op 1 juli 2019 is in
werking getreden, legt alle intellectuele
beroepen in de bouwsector (architecten,
ingenieurs, landmeters-experten,
studiebureaus (stabiliteit, speciale
technieken…), certificatoren, auditors,
projectmanagers, quantity surveyors,
hoofdaannemers, auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten, …) op om
hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren
(alle beroepsfouten, buiten de tienjarige)
wanneer zij bouwen of renoveren (alle
gebouwen, niet alleen woningen).
De combinatie van deze twee wetten biedt een
betere bescherming aan diegene die bouw- of
renovatiewerken onderneemt.
De wet van 9 mei 2019 vormt in zekere zin een
aanvulling op de wet van 31 mei 2017
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betreffende de verplichte verzekering van de
tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de
bouwsector. Het toepassingsgebied rationae
materiae van de wet van 9 mei 2019 is evenwel
ruimer dan dit van de wet van 31 mei 2017.
Het beperkt zich immers niet tot onroerende
werken waarvoor de tussenkomst van de
architect verplicht is krachtens artikel 4 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming
van de titel en van het beroep van architect.
Ook komt het begrip woning (gebouw
bestemd voor bewoning) niet voor in de wet
van 9 mei 2019. Het betreft dus elke vorm van
onroerende werken, of het nu gaat om de
bouw van een kunstwerk, een weg of een
huis…
De schuldenaren van de
verzekeringsverplichting zijn verschillend van
deze in de wet van 31 mei 2017 betreffende de
verplichte verzekering van de tienjarige
burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector,
aangezien hier de beroepen beoogd worden
die intellectuele prestaties uitvoeren in het
kader van onroerende werken. De aannemers
vallen dus niet onder het toepassingsgebied
van de wet van 9 mei 2019.
De wet van 9 mei 2019 voorziet ten slotte niet
in de dekking van de tienjarige
aansprakelijkheid van de verschillende
betrokken bouwactoren, dewelke geviseerd
wordt door de wet van 31 mei 2017
betreffende de verplichte verzekering van de
tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de
bouwsector.
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Recente rechtspraak Raad van State (XIIe Kamer)
o

Raad van State, arrest nr. 244.404 van 7 mei 2019, THV I. en N.

Met zijn arrest van 7 mei 2019 heeft de Raad van State het Hof van Justitie de prejudiciële vraag
gesteld of een ondernemer die zich in een uitsluitingssituatie bevindt, verplicht is om zelf, uit eigen
beweging, de zelfreinigende maatregelen (self cleaning measures) aan te brengen die hij heeft
genomen, of hij daarentegen, alvorens tot uitsluiting kan worden besloten, door de aanbestedende
overheid dient te worden uitgenodigd om de eventueel door hem genomen zelfreinigende
maatregel(en) te melden.
o

Raad van State, arrest nr. 244.490 van 16 mei 2019, Dimarso

Met zijn arrest Dimarso van 16 mei 2019 heeft de Raad van State in het kader van het
overheidsopdrachtencontentieux een schadevergoeding toegekend, gebaseerd op artikel 11bis RvSWet en dit wegens een onwettige gunningsbeslissing. Naar analogie met de schadevergoedingsregel
voorzien in artikel 16, derde lid Rechtsbeschermingswet 2013 heeft de Raad van State een forfaitaire
schadevergoeding toegekend van 10% op het inschrijvingsbedrag van verzoekende partij. Wel heeft
de Raad de 10% op grond van de ‘verlies van een kans’-theorie verminderd omdat het in deze zaak
onzeker was dat de opdracht bij correct verloop van de procedure ook daadwerkelijk aan verzoekende
partij zou zijn toegewezen: de Raad heeft het verlies op een kans om de opdracht toegewezen te
krijgen mochten de vastgestelde onwettigheden niet zijn begaan, vastgesteld op 25%, rekening
houdend met het gegeven dat op de kwestieuze opdracht vier deelnemers hadden ingeschreven.
Aldus werd een schadevergoeding toegekend van (25% van 10% =) 2,5% op het inschrijvingsbedrag
van verzoekende partij.
o

Raad van State, arrest nr. 244.315 van 30 april 2019, NV ENGINE DECK REPAIR

Indien een offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid is een
annulatieberoep of vordering tot schorsing tegen een gunningsbeslissing slechts ontvankelijk
ingesteld indien zulks gebeurt door alle leden van de betrokken combinatie, samen optredend.
Wanneer een van de leden van deze combinatie alleen optreedt voor de Raad van State, mist een
dergelijke verzoekende partij de vereiste hoedanigheid en het rechtens vereiste persoonlijk en
rechtstreeks belang bij haar beroep of vordering.
o

Raad van State, arrest nr. 244.274 van 25 april 2019, NV LDV UNITED

Een inschrijver had – in strijd met het bestek – in zijn prijsopgave een toeslag voorzien op de kostprijs
van de prestaties die geleverd zouden worden door onderaannemers. De Raad van State oordeelde
dat deze afwijking van het bestek als een substantiële onregelmatigheid diende te worden beschouwd
omdat de door de verzoekende partij gehanteerde prijstoeslag de prijsvergelijking met de andere
inschrijvers, die geen afzonderlijke prijstoeslag hadden opgegeven, verhinderde.
o

Raad van State, arrest nr. 244.275 van 25 april 2019, BVBA N.-B.

De verzoekende partij ging er in deze zaak van uit dat om de aanvang van de maximale
uitsluitingstermijn te bepalen niet het tijdstip van de strafrechtelijke veroordeling of minnelijke
schikking in aanmerking moest worden genomen, maar wel het tijdstip waarop de feiten, die
aanleiding gaven tot die veroordeling of minnelijke schikking, zich daadwerkelijk hebben afgespeeld.
De Raad van State heeft deze redenering echter niet gevolgd.
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o

Raad van State, arrest nr. 244.491 van 16 mei 2019, BVBA STEENHAUT

In deze zaak oordeelde de Raad van State dat indien uit het administratief dossier blijkt dat de
regelmatigheid van de offertes wel degelijk werd onderzocht en dat er daarbij geen bijzondere
problemen zijn gerezen, de formele motiveringsplicht niet vereist dat dit regelmatigheidsonderzoek in
extenso wordt weergegeven in het gunningsverslag of in de bestreden beslissing.

Recente rechtspraak Hof van Cassatie
o

Hof van Cassatie, arrest van 11 JANUARI 2019, Algemene Bouwondernemingen Marcel
Everaert - Cooreman nv

t./ VME Codegra (C.18.0351.N)

Artikel 1792 Burgerlijk WeTBOek bepaalt dat, indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht,
geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de
grond, de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk zijn.
Artikel 2270 Burgerlijk WeTBOek bepaalt dat na verloop van tien jaar de architecten en aannemers
ontslagen zijn van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben
uitgevoerd of geleid.
Krachtens die bepalingen kan de vordering tegen de aannemer en de architect binnen de tienjarige
termijn worden ingesteld in het geval een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat of dreigt teniet te
gaan door een gebrek in de bouw.
Het is niet vereist dat het gebrek de stabiliteit van het gebouw of het groot werk geheel of gedeeltelijk
in het gedrang brengt binnen de tienjarige termijn. Het volstaat dat binnen deze termijn een gebrek
aan het licht komt dat de stevigheid van het gebouw of van één van zijn belangrijke onderdelen op
korte of langere termijn in het gedrang brengt of kan brengen.
Het middel dat uitgaat van de rechtsopvatting dat voor de toepassing van de aansprakelijkheid op
grond van de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk WeTBOek, de stabiliteit van het gebouw of een
belangrijk onderdeel ervan binnen de tienjarige termijn moet zijn aangetast, faalt naar recht.

Recente boeken en bijdragen in tijdschriften met relevantie voor het
overheidsopdrachtenrecht
•

ABBAS KHAYLI, M., “L’entrée en vigueur de la nouvelle législation relative à la passation des
marchés publics - Note sous l’arrêt C.E., société anonyme SODRAEP, n° 240.252 du 20 décembre
2017», M.C.P.-O.O.O., 2019/1, p. 41-47.

•

KIEKENS, N. en L. BEVERNAEGE, “Wanneer wordt de delicate grens van de kwalificatie als
overheidsopdracht overschreden in het kader van een vastgoed-PPS?” (noot onder RvS 30
november 2017, nr. 240.043), TBO, 2019/3, 235-239

•

MARKOWICZ, Ch., “Expertises judiciaires : pour une méthode moderne alternative à la formule
Flamme”, M.C.P.-O.O.O. 2019/1, 11-25

•

MORTIER, T., “De impact van de Brexit op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten”,
M.C.P.-O.O.O. 2019/1, 27-32
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•

MUSSCHEBROECK, Y., “Elektronische communicatiemiddelen. Omzendbrief van 16 januari 2019
inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, “Overheidsopdrachten, “Gebruik van elektronische
communicatiemiddelen, “Free Market”, T.Aann. 2019/2, 111-118.

•

SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en ADRIAENSSENS, J., “De huur van bestaande of nog op te richten
gebouwen… Risico op herkwalificatie als overheidsopdracht voor werken?” (noot onder RvS, 23
oktober 2018, nr. 242.755), T.Aann. 2019/2, 154-159.

•

THIEL, P., “De warboel van de algemene uitvoeringsregels / Le fatras des règles générales
d’exécution”, M.C.P.-O.O.O. 2019/1, 5-10

•

VAN GARSSE, S., “UEA: administratieve verplichting, maar geen verlichting”, TBO 2019/1, 9-14

•

VANDAELE, A., “Het actueel belang bij de Raad van State. De Algemene Vergadering mildert, het
EHRM schiet met scherp ...”, R.W., 2018-2019/20, p. 762-777.
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